
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA SOUTHERN AIRLINES  
บนิตรงฉางซา  

จางเจยีเจยี-เทยีนเหมนิซาน-Sky Bridge-เฟิงหวาง  
6 วนั 5 คนื 



 

* บรกิารดว้ยรถโคช้ VIP เบาะทนัีงกวา้งใหญ ่2+1/แถว * 

* บรกิารฟร ีWIFI บนรถ * 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

14-19 ก.ย. 60 16,999 4,500 1,200 

24-29 พ.ย. 60 16,999 4,500 1,200 

22-27 ธ.ค. 60 16,999 4,500 1,200 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม * รวมค่าตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) * รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียม
เชอืเพลงิ * รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ 1. ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่กรุ๊ป 1,200 บาท 

2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทอ้งถนิ 1,500 บาท และทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน 

3. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน
เวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ที
กอ่นทกุครงั 

4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงว่า รายการท่องเทยีวในเสน้ทางนี จะขนึอยูก่ับสภาพภูมอิากาศ 
หากมอีปุสรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ เทยีวบนิยกเลกิ เทยีวบนิลา่ชา้ อากาศ
ไมเ่ออือํานวยในการท่องเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีว
ใหเ้ท่านัน หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ   

5. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

โปรดทราบ  
1. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ นวดฝ่าเทา้ หยก ชา ผา้ไหม หมอนยางพารา 
ภาพวาดทราย จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า 
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่ี
การตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 500 หยวน / คน / วัน 

 



กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ–ฉางซา–เมอืงโบราณเฟิงหวาง  ** วนันเีดนิทางไกล 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั  
  4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ท ี
  บรษัิทฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น  

06.25 น.  เหริฟ้าสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ 606 

10.35 น.      ถงึ “ฉางซา” ตังอยูท่างตอนใตข้องแมนํ่าเซยีง ทศิเหนือตดิทะเลสาบตงถงิ  ตะวันออกตดิภเูขา
ลัว เซยีว ตะวันตกตดิภูเขาอูหลงิ ทศิใตต้ดิภูเขาเฮงิชาน มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ อกีทังยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลห ูห น า น  มี
ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี  ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

11.30 น. รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิงหวง (5 ชัวโมง) ซงึมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอันลําค่าทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ มถีนนทปีดูว้ยหนิเขยีว
กว่า 20 สาย สงิก่อสรา้ง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  ท่านยังไดช้มเมอืงทีสรา้งขนึสมัย
ราชวงศถ์ัง ซงึเมอืงสรา้งขนึดว้ยหนิมชีอืว่า  “หวงซอืเฉียวกูเ่ฉิง”  เดมิเป็นทวี่าการอําเภอ มี
จุดเด่น คือ กําแพงโบราณซงึสรา้งในสมัยราชวงศ์หมงิ เป็นสถานทไีดรั้บความนิยมและเป็น
สถานศกึษาคน้ควา้ประวัตคิวามเป็นมาทังชาวจนีและต่างชาต ิจากการจดบันทกึประวัตขิองท่าน
เสนิฉงเหวนิทําใหผู้ค้นไดรู้จ้ักทมีาทไีปของเมอืงฟ่งหวงนันเอง 

คํา  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร   

  เฟิงหวางยามคํา ชมเขตเมอืงเกา่ บรรยากาศยามคําทเีต็มไปดว้ยแสงสแีบบตนืตาตนืใจ ชม

ผับบาร์ทีคึกคักริมแม่นําถัว ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิสุดเดช ชมและเลือกซือสินคา้ 
HANDMADE ทําเองกบัมอื มเีสอืยดื รองเทา้แตะ รองเทา้ผา้ใบ เขยีนสลีงลายสดใส แบบนังวาด
กนัจะๆ มเีสอืผา้พนืเมอืงปักลาย และของพนืเมอืง ตา่งๆ ฯลฯ 

  พักท ีJIUXIU FENGHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีอง สะพานหนานหวัเหมนิ-เมอืงเกา่เฟิงหวาง-สะพานหงเฉยีว–จางเจยีเจยี  
  (อทุยานอูห่ลงิหยวน) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

  นําท่านสู่จุดชมวิว ทีสวยทีสุดของเมืองโบราณเฟิงหวาง สะพานหนานหัวเหมิน ที

 ครอบคลุมจุดชมววิสําคัญ ของเมอืงเฟิงหวางไวทั้งหมด เชน่ แม่นําถัวเจียง สะพาน 3 ระดับ  
 1. สะพานกระโดดหนิ 2. สะพานลมฝน 3. สะพานสายรุง้ ชมบา้นโบราณรมินําทเีรยีงรายอยู ่สอง
ฝังแมนํ่า  ถา้วันนเีป็นวันของเรา ทา่นจะอมิเอมทเีห็นแสงสทีองคอ่ยๆ สาดสอ่งฉาด ฉายพน้ขอบ
ขนุเขา เขา้ไลอ้าบหมูบ่า้น ลํานํา สวยจรงิๆ (รายการนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ) 

   ลงจากสะพานหนานหัวเหมนิ นําท่านเดนิชมเมอืงโบราณเฟิงหวาง เฟิงหวางมโีบราณสถาน

 และโบราณวัตถทุางดา้นวัฒนธรรมอนัลําค่า ทตีกทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนนทปีดูว้ย
หนิเขยีว 20 กวา่สาย เรยีงรายดว้ยรา้นขายของพนืเมอืง อาหารขนมหลากชนดิ มกํีาแพงเมอืง
โบราณ“เฟิงหวางกูเ่ฉงิ”ซงึสรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ  
   



  นําท่านชมหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส 

 จดุเดน่อกีแหง่หนงึของเฟิงหวาง คอืบา้นทยีกพนืสงูเรยีงรายกนับนรมินําทใีสสะอาจจนเห็น ก ้ น
บงึ เป็นทัศนยีภาพทสีวยงามและเป็นทนียิมชนืชอบทังชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  
 (หมายเหต ุโปรแกรมทัวรไ์มไ่ดร้วมค่าล่องเรอืในแมนํ่าถัวเจยีง และบัตรเขา้ชมบา้นเกดิของกวี
เสนิฉงเหวนิ สําหรับทา่นทตีอ้งการลอ่งเรอืในแมนํ่าถวัเจยีง และเขา้ชมบา้นเกดิของก วี ชื อ ดั ง 
เสนิฉงเหวนิ กรุณาแจง้ความประสงค์กับไกด์หรือหัวหนา้ทัวร์ล่วงหนา้ และท่านตอ้งจ่ายค่า
ลอ่งเรอืและคา่บตัรเขา้ชมเพมิทา่นละ 140 หยวน )  

เทยีง  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

  นําท่านเดนิทางสูจ่างเจยีเจยี (3.5 ชัวโมง-ทางด่วน) ซงึตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีน เป็นพืนทีทีมีลักษณะพิเศษและมี
ทัศนยีภาพทงีดงาม คลอบคลมุพนืทมีากกวา่ 264  ตารางกโิลเมตร และ 97.7% ของ พนืทเีป็น
ป่าไม ้จางเจยีเจยีไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาตใินปี  ค.ศ.1982 ซงึแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่1. เขตวนอทุยานแหง่ชาต ิ2. หบุเขาซยู ี3. ภเูขา เทยีนจอื ความโดดเดน่
ของทีนี คือ ยอดเขาและเสาหนิทรายทีตังตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร 
นอกจากนียังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํา และนําตกมากมาย รวมทังมถํีากว่า 40 ถํา ซงึทําให ้
สถานทแีหง่น ีมภีมูทิัศนท์งีดงาม จนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดก โลกปี 1992 จาก UNESCO 
ระหวา่งทางรถจะวงิขา้ม สะพานแขวนอา่ยจา้ยตา้เฉียว Aizhai Bridge เป็นสะพานแขวนขา้มหุบ
เขาทใีหญท่สีดุในโลก สะพานแหง่นตีังอยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ห่างจากเมืองจี
โสวป่ระมาณ 20 กโิลเมตร ตัวสะพานตังอยูส่งูจากพนืดนิประมาณ 330 เมตร เปิดใชง้านอย่าง
เป็นทางการ เมอืวันท ี31 มนีาคม ค.ศ. 2012 ชว่งทเีป็นสะพานแขวนสรา้งโดยไม่มตีอม่อ ตัว
สะพานมคีวามยาว 1,176 เมตร ขา้มผา่นหบุเขาทอียูใ่กล ้ๆ  ตําบลอา่ยจา้ย ทมีแีมนํ่าเต๋อห่างเหอ
ไหลผา่นกลางหบุเขา นับวา่เป็นววิทวิทัศนอ์ันแสนงดงามตระการตา    

  นําท่านสู่ รา้นยาบัวหมิะ ซงึเป็นทรีูจั้กกันดขีองคนไทย เมอืคราวเกดิอบุัตเิหตุรถแก๊สควําที

ถนนเพชรบุรี เมือวันที 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครังนันรัฐบาลจีนไดส้่งยาบัวหิมะ อันมี
 สรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทโีดนไฟลวก ไฟไหมทั้วตัว ทําใหแ้ผลท ี โดย
ไฟลวก และ ไฟไหมนั้น แหง้หายไดโ้ดยเร็ว จากนันมาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบวัหมิะเรอืยมา 
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญบรกิารนวดฝ่าเทา้ฟร ีเพอื ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม
เมอืยลา้ และบํารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

คํา   รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 
  พักท ี BAIZHANGXIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม SKY BRIDGE-รา้นผา้ไหม-รา้นหยก-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  



  นําชมสะพานแกว้ขา้มเขาทยีาวทสีดุในโลก สถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหมใ่นจางเจยีเจยี  

 เดนิทางชม SKY WALK แหง่ใหมล่า่สดุ ดว้ยความยาวถงึ 430 เมตร (1,410 ฟตุ) กวา้ง 6  
 เมตร (20 ฟตุ) สงูถงึ 300 เมตร (984 ฟตุ) วัดใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กบัววิ 
 ทวิทัศนท์สีดุหววิ.....สดุเสยีว และสวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ   

  In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the United States is 21 meters (69  
  feet) in length and stands 219 meters (718 feet) above the canyon floor.  Canada's 
  Glacier Skywalk in Alberta, which opened last year, extends 35 meters (115 feet) 
  from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in height. 

  หมายเหต ุ 
  - ห า ก ลู ก ค ้า ไม่ ต ้อ ง ก า ร เ ดิน ส ะ พ า น ก ร ะจ ก  ส า ม า รถ ไ ป ถ่ า ย รู ป ทีหั ว ส ะ พ า น ไ ด ้ 
  - เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK มคีวามยาวถงึ 430 เมตร สงูถงึ 300 
    เมตร หากเกดิภาวะลมแรงหรอืฝนตก เจา้หนา้ทอีาจพจิารณาไมใ่หนั้กท่องเทยีวเดนิขา้มสะพาน  
  - เนอืงจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานทที่องเทยีวแห่งใหม ่ทจีะตอ้ง
  ผา่นการตรวจสอบความปลอดภัยขันสงูสดุ และตอ้งไดรั้บหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิด
  ใหบ้รกิารได ้หากในวันททีา่นไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยสาเหตอุะไร  

  กรณียงัไมไ่ดซ้อืบตัร   ผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการเปลยีนสถานทเีทยีวอนืทดแทน ในราคา 
     บตัรทใีกลเ้คยีงกนั 
  กรณีซอืบตัรแลว้    ผูจั้ดขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิาร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร   

  นําชมหยกจนีของลําค่าทขีนึชอื ซงึชาวจนีมคีวามเชอืว่าหยกคอื สัญลักษณ์ของความดงีาม 

สตปัิญญา และความยุตธิรรม ลัทธขิงจือยังใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์แห่ง
ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณและความกลา้หาญ เชอืกนัวา่ห า ก ใ ค ร ไ ด ้
ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจรญิรุ่งเรอืง รํารวยและมโีชค รวมถงึทําใหอ้ายยุนือกี
ดว้ย ใหท้า่นเลอืกชมหยกทไีดผ้า่นการเจยีระไนมาเป็นเครอืงประดับนําโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิ
เชน่ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ เพอืซอืเป็นของขวัญของฝาก     

  แวะรา้นผา้ไหม ชมโรงงานผลิตผา้ไหมของจีน ชมวิธีการนําเสน้ไหมออกมาผลิตเป็น
 สนิคา้ทังใชเ้ครืองจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพอืมาทําใสน้วมผา้ห่มไหม 
 ซงึเหมาะกบัการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง 

  อสิระเดนิเลน่ยอ่ยอาหาร และชอ้บปิงสนิคา้พนืเมอืง ทถีนนคนเดนิ XIBUJIA (ซปีู้ เจยี)  ถนน
คนเดนิแห่งนี เป็นถนนคนเดนิทพีงึสรา้งใหม่ โดยการลงทุนของรัฐบาลทอ้งถนิออกแบบใหเ้ป็น
บา้นเรอืนโบราณสมยัราชวงศช์งิ ใหเ้ป็นสถานทชีอ้ปปิงของนักทอ่งเทยีวท ีอทุยานอูห่ลงิหยวน  

19.00 น. รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 

  พักท ี BAIZHANGXIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทสี ี  รา้นใบชา-เขาเทยีนเหมนิซาน–ทางเดนิกระจก-ประตสูวรรค ์

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม    
  เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงจางเจยีเจยี   เดนิทางสูร่า้นชา ชมิชาอวูห่ลงและชาผูเ่ออ๋ ซงึเป็นชาทมีี

  ชอืเสยีงของประเทศจนี 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 
  (ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ความเสยีงวา่ ไมว่า่กรณใีดๆหากขนึเขาเทยีนเหมนิซานไมไ่ด ้บรษัิท 



  รับผดิชอบเพยีง คนืคา่บตัรใหเ้ทา่นัน / หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนื 
  คา่บรกิารใดๆ) 

    เดนิทางสูเ่ทยีนเหมนิซาน ตังอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจยี หา่งจากตัวเมอืงไป 8 กม. 

 เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชอืถํา ตังชอืมาแตส่มยัสามก๊ก ภายหลังใชเ้รยีกเป็นชอืภเูขาดว้ยใน  ปี
 ค.ศ.1999 เทยีนเหมนิซานมชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทที่องเทยีว 
แต่เป็นทวีัดฝีมอืของนักบนิชันเยยีม ในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตูสวรรคแ์ห่งนี เทยีนเหมนิ
ซานมยีอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดับนําทะเล มพีนืท ี190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายัง
เป็นพนืทป่ีาดบิทสีมบรูณ์อยา่งทสีดุ ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มอีายนัุบรอ้ยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-
2005 การท่องเทียวเทียนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน พัฒนาพืนที
บางสว่นใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว 

  เสน้ทาง A นําท่านขนึกระเชา้กอนโดล่า ทีมีความยาว 7.5 กโิลเมตร ขนึสู่จุดสูงสุด 

 “เซยีจา้น” โดยใชเ้วลา  40 นาที ระหว่างทางท่านไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยยอดทสีูง
เสยีดฟ้า ทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางขนึเขาทมีโีคง้ถงึ 99 โคง้ นําท่านเดนิชมหนา้ผาลอยฟ้าใหท้่าน
พสิจูน์ความสวยงามของหนา้ผาทงีดงามทสีดุแห่งหนงึ พรอ้มกับความเสยีวของทางเดนิกระจก 
ทมีรีะยะทางประมาณ 60 เมตร สรา้งอยูส่งูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 1.4 กโิล   *** สรา้งเสร็จแลว้
ใหมล่า่สดุบนัไดเลอืนลอยฟ้า ความยาว 12 ชว่ง ๆ ละประมาณ 70 ม.สรา้งขนาบกับชอ่งเขาและ
ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน  นําทา่นลงบนัไดเลอืนมาจนถงึถําเทยีนเหมนิซาน หรอืเรยีกว่า ถําประตู
สวรรค ์เทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ภเูขาทสีวยของจนี เหตุทเีรยีกว่าประตูสวรรค ์เพราะภูเขา
เกดิระเบดิขนึเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นชอ่งประตูขนึ ชอ่งประตูนีสูง 131.5 เมตร กวา้ง 57 
เมตร ลกึ 60 เมตร จากนันนังรถของการท่องเทยีวทอ้งถนิกลับลงมาทเีชงิเขา ชอ่งประตูนีสูง 
131.5 เมตร กวา้ง 57 เมตร ลกึ 60 ม.หมายเหตุ การเทียวเทียนเหมนิซานอาจมีการสลับ
เสน้ทาง โดยเปลยีนเป็น เสน้ทาง B (ขนึรถ-บนัไดเลอืนขาขึน-ลงดว้ยกระเชา้) ซึงเจา้หนา้ท ี
ไกดท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรจ์ะเป็นผูต้ัดสนิใจ ในกรณทีคีวินักทอ่งเทยีว เขา้ควิยาวมากจนเกนิไป 
(รวมผา้หุม้รองเทา้เวลาเดนิทางสะพานกระจก) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร  
  พักท ี SHANSHUI ZHONGTIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เลอืกซอืทวัรเ์สรมิคนืน ี(กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดล์ว่งหนา้ : 

 โชวน์างจงิจอกขาว ชําระเพมิทา่นละ 350 หยวน 

  THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX เป็นโชวป์ระกอบเพลงรักไพเราะเพราะจับ

ใจ นักแสดงกวา่ 500 ชวีติโลดแลน่อยูบ่นเวทกีลางแจง้อลังการ มฉีากหลังเป็นภเูขาทอดยาวแบบพาโนรามา่ ทงึ
องีกบัเทคนคิการเปลยีนรา่งเป็นมนุษยข์องนางจงิจอกขาวซาบซงึตรงึดวงใจ ในความรักของจงิจอก ขาวสาวสวย
และชายหนุ่มตัดฟืนทีฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสูเ้พือความรัก จนทา้ยทีสุดก็สมหวังในชวีติคู่ และจบแบบ HAPPY 
ENDING ใหผู้ช้มกลับไปนอนฝันด ี(โชวน์ไีมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร ทา่นทสีนใจตอ้งซอืทัวรเ์สรมิ) 

 

 



วนัทหีา้ รา้นหมอนยางพารา-ภาพเขยีนทราย-พพิธิภณัฑจ์างเจยีเจยี-ฉางซา  
  ** วนันเีดนิทางไกล 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

  นําทา่นชมรา้นจําหน่ายผลติภณัฑเ์พอืสขุภาพททํีาจากยางพารา เชน่ หมอน ทนีอนและ 
 เครอืงใชเ้พอืสขุภาพตา่งๆ  

  นําท่านชม จวนิเซงิฮวาเยยีน (ภาพเขยีนทราย)  สถานทจัีดแสดงภาพวาดของหลจีวนิเซงิ 
ซงึเป็นผูท้รีเิรมิศลิปะแบบใหมท่เีรยีกกันว่า จติรกรรมภาพเม็ดทรายทใีชว้ัสดุจากธรรมชาต ิเชน่ 
กรวดส ีเม็ด ทราย กงิไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทรัีงสรรคข์นึมาลว้นไดรั้บ
รางวัลและคําชมมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลกภาพวาดทรายเป็นอกีหนงึสนิคา้
ขนึชอืของทนี ีซงึตอ้งอาศัยประสบการณ์และความปราณีต ในการทํา โดยการโรยผงทรายสตี่างๆ
ลงมาบนแผน่กาว แลว้กลายมาเป็นภาพจติรกรรมภาพทวิทัศนส์ามมติทิมีคีณุคา่แกก่ารเก็บสะสม 

  นําทา่นสูพ่พิธิภณัฑจ์างเจยีเจยี ทรีวมรวมประวตัศิาสตรข์องชนเผา่ รวมไปถงึวัฒนธรรมในยคุ
สมยัโบราณใหท้า่นไดเ้รยีนรูค้วามเป็นมาของพนืถนิจางเจยีเจยีตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

บา่ย    นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (4 ชวัโมง) ซงึมปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอันยาวนาน

มากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศฉ์ินราชสํานักไดส้ังการใหม้กีารจัดตังเขตฉางซาเป็นลักษณะ
เขตการปกครอง ต่อมาเปลยีนชอืเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา นครฉางซาตังอยู่ทางตอนใตข้อง
แมนํ่าเซยีง ตอนเหนอืตดิกบัทะเลสาบตง้ถงิ ตะวันออกตดิกบัภเูขาลัวเซยีว ตะวันตกตดิกับภูเขา
อหูลงิ ทศิใตต้ดิกับภเูขาเฮงิชาน มพีนืทปีระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตรแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 5 เขต และ 4 อําเภอ 

คํา  รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  

  พักท ี DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทหีก  ฉางซา–พพิธิภณัฑบ์นัทกึไมไ้ผ-่ชอ้บปิงหวงซงิลู-่สวุรรณภมู ิ

 07.00 น.    นําทา่นเขา้ชมมหาสมบตัทิางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม (ไมม่คีา่บตัรผา่นประต/ูปิดทุกวัน

องัคาร) พพิธิภัณฑไ์มไ้ผ่ฉางซาเจยีนตู๋ ฉางซามกีารขดุพบแผ่นบันทกึไมไ้ผ่และแผ่นไมซ้านมู ่
อายเุกา่แกร่าว 1700-3700 ปี ไดร้วบรวมจัดแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑเ์จยีนตู ๋CHANGSHAJIANDU 
MUSEUM เมอืราวปี ค.ศ. 1993 ไดม้กีารขดุพบบนัทกึไมไ้ผใ่นยคุซฮีนัฉางซากัวหวังโฮว่ (206 
กอ่นครสิตกาล – ค.ศ. 25) ทสีสุานราชนิยีวหียาง ตอ่มาในปี ค.ศ.1996 มกีารขดุพบแผน่บนัทกึ
ไมไ้ผ่ในสมัยซนุหวู่ (สามก๊ก ค.ศ. 220-280) ทฉีางซาเจ๋าหมา่โหลว และในปี ค.ศ.2003 ขุด
พบแผน่บนัทกึไมไ้ผส่มยัซฮีนัเพมิเตมิอกีจํานวนมาก  

  ชมบนัทกึไมไ้ผ ่สมยัซนุหวู ่ทเีขยีนลงบนชนิไมไ้ผเ่รยีวยาว ขอ้ความในไมไ้ผเ่มอืกว่า 1700 

ปีกอ่น แสดงถงึทะเบยีนราษฎร ์แสดง ชอื แซ ่เพศ อาย ุตําแหน่งในบา้น ตําหน ิและจํานวนคน
ในครัวเรือน นอกจากนียังมีบันทกึประเภทบุคคล เช่น “ลีหมงิปู้ ” คือบุคคลธรรมดาและ
ขา้ราชการ “ซอืจัวปู้ ” คอืชอืขุนนางระดับสูง “ฟันโจวเหรนิหมงิปู้ ” คอืชอืบุคคลตอ้งโทษ 
นักโทษ ผูห้นโีทษ  

  ชมบันทกึไมซ้านมู่แผ่นใหญ่ สมัยซุนหวู่ เป็นบันทกึระดับหมู่บา้นหรือตําบล มขีอ้ความ

แสดงถงึจํานวนทดีนิ ชอืผูค้รอบครอง ขนาดกวา้ง-ยาวของทดีนิ เวลาจัดสง่ภาษี ชอืเจา้หนา้ที
ตรวจสอบและเก็บภาษี 

  ชมบนัทกึไมซ้านมูแ่ผน่ใหญ ่สมยัซนุหวู ่เป็นบนัทกึในระดับจังหวัด มขีอ้ความแสดงถงึบญัชี

คงคลัง จังหวัด ระบ ุจํานวนสงิของ เงนิ ทอง ขา้ว ฯลฯ  



  ชมบันทกึแผ่นไม ้สมัยซฮีันฉางซากัวหวังโฮว่ เป็นแผ่นไมท้ไีดร้ับพระราชทานจากฮอ่งเต ้

ขดุพบใน สสุานราชนิยีวหียาง  

  นอกจากบันทกึไผ่แลว้ ท่านจะไดช้มวัตถุโบราณทคีงคุณค่าอกีหลายชนิ เชน่ “จู”้ เครอืง

ดนตรโีบราณทเีป็นตน้แบบของเครอืงดนตร ี“กูเ่จงิ” ทหีลายท่านรูจั้กด ีและหยกลายตุ่ม “วอ
หลนุ” และหนา้กากบรอนซ ์“หยนิเหลยขลุย๋หลง” ทสีรา้งขนึในสมยัซางเฉา ทมีอีายรุาว 3,700 
ปี ฯลฯ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
  อสิระชอ้บปิงบนถนนคนเดนิหวงซงิ เลอืกซอืของทรีะลกึถกูใจ ไดเ้วลานัดหมาย เดนิทางไป 
  สนามบนิ  

19.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าเซาเธริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีCZ605 

21.55 น. เดนิทางกลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภีาพ 

************************************* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร    พกัหอ้งเดยีวจ่ายเพมิ 4,500 บาท /  
  เด็ก อายตํุากวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่ 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ กรงุเทพฯ–ฉางซา-กรงุเทพฯ (กรุ๊ป) ชนัประหยดั / ค่าทพีัก 2 ท่าน 

ตอ่ หนงึหอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท / ค่าภาษีสนามบนิจนี / ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ / ค่าประกันภัย
ทางอากาศ / คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่น
ประตูเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไม่
เกนิ 23 กโิลกรัม  / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  คา่วซีา่ประเทศจนี (กรุ๊ป 1,200 บาท) /ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์
คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทําเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่า
หนังสอืเดนิทางไทย / คา่วซีา่เดยีว 1,700 บาท / คา่นําหนักทเีกนิพกิัด / ค่าทปิไกดท์อ้งถนิและค่าทปิคนขับรถ
ทอ้งถนิ 1,500 บาท / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน / คา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง 

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิี
จะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้า

泰国组团社：长沙市、张家界市、凤凰县政府为了环保，从 2010 年 04 月 01 日起，规定张家界市、凤凰县

所有宾馆，酒店取消主动提供一次性牙膏、牙刷、拖鞋、梳子、洗发水、淋浴液、香皂、浴帽等日用品，

如客人需要此项服务必须另行支付费用，（具体金额须根据酒店的规定而定）。特此通知 

ประกาศ รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจยี และเมอืงเฟิงหวาง มณฑลหหูนาน ไดอ้อกระเบยีบเพอืรักษา
สงิแวดลอ้ม โดยตังแตว่ันท ี1 เมษายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดกํ้าหนดใหโ้รงแรมรวมถงึสถานทพีักตากอากาศ 
ใหย้กเลกิการใหบ้รกิารวางฟรสีงิของทใีชแ้ลว้ทงิ อนัไดแ้ก ่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน หว ี แชมพ ู หมวกอาบนํา 
รองเทา้แตะ เป็นตน้ เพอืเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสงิแวดลอ้ม ถา้ผูเ้ขา้พักตอ้งการใชส้งิของ
ดังกลา่วจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง โดยจ่ายตามราคาทโีรงแรมทกุทกํีาหนดไว ้ หรอืกรณุานําสงิของใชเ้หลา่นี
ตดิตัวมาเอง จงึเรยีนมาเพอืทราบ (กรณุาสอบถาม โรงแรมบางแหง่อาจไมว่างไวใ้นหอ้งอาบนํา แตโ่รงแรม
บางแหง่อาจวางไวใ้นหอ้งอาบนําแตค่ดิคา่บรกิารเมอืทา่นเชค็เอาท)์ 



ประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ 
ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั   มัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * ส่วนทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน    

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 
20-29 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
 - ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ 
 - ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิ
ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีี
ซา่ กบัองคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออก
ประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัว
จรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 
อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจ่ายคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยู่
ตอ่ เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทุกแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิ
มากบัเอกสาร หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทงัสนิ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป 
อาจใชไ้มไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหตุ การยนืวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนไดท้ีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซงึกฎเกณฑก์ารยืน 
ค่าธรรมเนียม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 


